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здобувачем проведено аналiз сучасного стану розвитку бiзнесу в УкраiЪi та
За ТеМою кУправлiння iнновацiЙним розвитком пiдприемництва на засадах
кластеризацii> (лержавний реестрацiйний номер 0120U103264), у межах якоi
автором подано науково-методичнi положення стосовно вироблення
iнновацiйно-адаптивного пiдходу до формування та реалiзацiТ моделi
управлiння розвитком бiзнесу.

3. OcHoBHi HayKoBi резульmаmu duсерmацiйноi робоmu.
Складнiсть i широта обраноi теми дисертацiТ, адаптивне застосування

рiзноманiтного iнструментарiю дослiджень дали змогу отримати комплекс
рiзноманiтних наукових i прикладних результатiв. У дисертацiйнiй роботi
Т.А. КрахмальовоТ можна вiдзначити TaKi ocHoBHi елементи науковоi новизни
i практичноi значимостi отриманих результатiв, якi в сукупностi
вiдповiдають рiвню дисертацii на здобуття наукового ступеня доктора
фiлософii.

1. Запропоновано науково-методичнi положення стосовно вироблення
iнновацiйно-адаптивного пiдходу до формування та реалiзацii моделi
Управлiння розвитком бiзнесу, що rрунту€ться на застосуваннi регресiйного
аналiзу, дае змогу врахувати вплив чинникiв дiяльностi бiзнесу на його
гнУчкiсть i виробити послiдовнiсть обlрунтування iнновацiйно-адаптивного
пiдходу до формування та реалiзацii моделi управлiння розвитком бiзнесу.

Зазначена наукова розробка мае крупне народногосподарське значення
не тiльки для економiки УкраТни, а й спрямована на зростання
конкурентоспроможностi нацiонального бiзнесу.

2. Запропоновано систему заходiв щодо вдосконыIення логiко-
СеМанТичноi схеми вибору рiшень формування i реалiзацii моделi управлiння
РОЗВиТком бiзнесу, що грунryеться на послiдовностi взаемопов'язаних
УпРавлiнських дiЙ, принципах та iHcTpyMeHTax управлiння, opieHToBaHi на
ВИРiшення проблем пiдвищення ефективностi управлiння розвитком бiзнесу
та Його ресурсами, дае змогу отримати бiльшу iнновацiйнiсть, гнучкiсть та
адаптивнiсть бiзнесу до змiн.

!ана розробка здатна забезпечити зростання кiнцевих результатiв в
ДОСлiджУванiЙ галузi, а також посилення позицiй нацiонального бiзнесу на
мiжнародних i регiональних ринках.

3. Запропоновано i глибоко обrрунтовано напрями акомодативного
ЗасТосУвання зарубiжного досвiду становлення та реалiзацii моделей
Управлiння розвитком бiзнесу в умовах формування iнновацiйноТ економiки
Украiни, що, на вiдмiну вiд наявних, сприяе виявленню детермiнант, якi
ВПлиВають на процес становлення та реалiзацiТ моделей управлiння
розвитком бiзнесу у зарубiжних провiдних краiЪах i допомагають
ВиОкреМити етапи формування та реалiзацii моделi управлiння розвитком
бiзнесу.

4. Удоскон€uIено перiодизацiю пiдходiв до формування моделi
УПРаВЛiння роЗвитком бiзнесу та ключовi ознаки еволюцiйних етапiв
РОЗВИТКУ бiзнесу, яка на вiдмiну вiд iснуючих, враховуе умови та середовище



зародження, iнтенсифiкацiю пiдходiв, що дае змогу обrрунтувати сучаснi
тенденцiТ та концептуальнi шляхи до формування моделi управлiння
розвитком бiзнесу, виробити напрями пiдвищення ефективностi бiзнесу,
рекомендацiТ щодо удосконалення моделi управлiння розвитком бiзнесу.

5. Формування моделi управлiння розвитком бiзнесу, над€Lло можливiсть
визначити наукове пiдГрунтя щодо вибору вектору у процесi формування i
реалiзацiI моделi управлiння розвитком бiзнесу, що на вiдмiну вiд iснуючих,
виокремлено у систему вертик€tльно-горизонт€ulьних послiдовних етапiв,
поеднуе засоби управлiння для проведення змiн, перелiк тактичних дiй,
методи управлiнського впливу та дае змогу проаналiзувати рiзнi варiанти
вибору вектору; обrрунтовано послiдовнiсть етапiв вибору вектору у процесi
формування i реалiзацiТ моделi управлiння розвитком бiзнесу, що дае змогу
пiдвищити якiсть ухв€Lлення управлiнських рiшень.

6. Обгрунтовано HayKoBi положення щодо розроблення системи
iнформацiйно-анаrriтичного забезпечення формування та реалiзацii моделi
управлiння розвитком бiзнесу, що включае систему акумулювання
стратегiчноi iнформацiI, науково-методичне пiдrрунтя, логiко-структурну
схему функцiонування системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення
формування та реалiзацii моделi управлiння розвитком бiзнесу i дае змогу
оптимiзувати процес накопичення, оброблення й анаrriзування стратегiчноi
iнформацii, покращити i наростити ступiнь ефективностi та результативностi
ухвzLлених управлiнських рiшень щодо напрямiв розвитку бiзнесу.

,Щана розробка сlrрямована на пiдвищення ефективностi використання
наявного потенцiалу як окремих пiдприемств, так i галузi в цiлому,
прискорення темпiв економiчного зростання.

7. Авторка дисертацiТ в KoHTeKcTi дослiдження проблем управлiння
розвитком бiзнесу уточнюе категорiальний ряд в частинi доповнення
визначень наступних понять: ((модель управлiння розвитком бiзнесу> як
системи забезпечення зростання бiзнесу в запланованому орiснтирi розвитку
для досягнення намiчених цiлей, формування конкурентоспроможностi та
пiдтримки довготермiнового iснування бiзнесу на нацiонаrrьному та
мiжнародному ринках; ((розвиток бiзнесу> як формування нових iдей, реалiзацiя
iнiцiативи та дiй, якi допомагають створити та покращити господарську
дiяльнiсть, що включае збiльшення доходiв, зростання завдяки розширенню
бiзнесу, пiдвищенню прибутковостi i ухваrrенню стратегiчних дiлових рiшень.

4. fосmовiрнiсmь i повноmа Bul<lladeшHя основнuж полоilсень
duсерmацii,

,Щисертацiйна робота Т.А. Крахмальовоi складаеться зi вступу, трьох
роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел 245 найменувань.
Загальний обсяг роботи становить 25З сторiнки, з них основного тексту 212
cTopiHoK. Робота мiстить 30 таблиць, 26 рисункiв, 9 додаткiв, що наглядно
розкривають процес дослiдження, його ocHoBHi результати i значимiсть для
науки i практики, враховуючи виняткову актуальнiсть дослiджуваноТ
проблеми для економiки, органiзацii та розвитку нацiонального бiзнесу в

умовах iнновацiйноi економiки.
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Застосування наукових пiдходiв i методiв дослiдження, таких як
дiа-пектичний метод наукового пiзнання, системний пiдхiд, фундаментальнi
положення сучасноi економiчноi TeopiT, управлiння) а також сумiжних наук,
законодавчi та нормативнi документи з урегулювання питань управлiння
готельним бiзнесом, залучення широкоi iнформацiйноi бази дали змогу
забезпечити н€Lпежний piBeHb обrрунтованостi наукових положень, висновкiв
та рекомендацiй дисертацiI.

Щостовiрнiсть, повнота викладу i обrрунтованiсть основних положень
дисертацiйноТ роботи обумовлена аргументованим вибором i критичним
аналiзом фундаментальних положень економiчних теорiй, коректнiстю
застосування методiв дослiдження, цiлiснiстю висновкiв i рекомендацiй, а
також позитивним досвiдом ik використаriня у практицi ефективного
управлiння розвитком бiзнесу в умовах iнновацiйноТ економiки.

OcHoBHi положення та найвагомiшi результати дисертацiйноТ роботи
викладенi у 16 наукових праць, з яких 5 статеЙ у наукових фахових виданнях,
1 стаття у зарубiжному спецiалiзованому виданнi, l l праць апробацiйного
характеру. HayKoBi публiкацii вiдповiдають вимогам п. 8, 9 Порядку
присудження ступеня доктора фiлософiТ та скасування рiшення разовоТ
спецiалiзованоi вченоi ради закладу вищоТ освiти, науковоТ установи про
присудження ступеня доктора фiлософiТ (Постанова Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 12 сiчня 2022 р. JФ аа).

Результати проведених дослiджень упродовж бiльш як двох poKiB
проходили апробацiю та обговорення на мiжнародних i всеукраТнських
науково-практичних конференцiях, круглих столах та ceMiHapax.

Суть основних положень, наукових i прикладних результатiв дисертацiТ
наJIежним чином i повною мiрою розкрито в дослiдженнях.

5, Пракmuчна значuмiсmь i впроваduсення рвульmаmiв
dослidсtсення,

Практична значимiсть результатiв дисертацii поляга€, насамперед, у
тому, що ocHoBHi теоретичнi узаг€Lпьнення, HayKoBi положення, висновки та
lrрикладнi рекомендацii мають icToTHe значення для формування та реалiзацii
моделеЙ управлiння розвитком бiзнесу в умовах iнновацiйноi економiки.

Впровадження результатiв дисертацiйного дослiдження надае додаткову
можливiсть окремим пiдприсмствам, установам i Уряду в цiлому
обГрунтовувати економiчнi та органiзацiйно-управлiнськi рiшення, якi
нацiленi на вдосконалення полiтики розвитку, модернiзацiю та
функцiонування нацiонального бiзнесу.

Потрiбно вiдзначити, що ocHoBHi положення та результати дослiдження
ДОВеДено до рiвня практичних рекомендацiЙ i використано на провiдних
вiтчизняних пiдприсмствах ДП <<Антонов> (довiдка Ngl7-0612022 вiд
15,06.2022), ТОВ <Глорi-Пак> (довiдка J\b28l288 вiд 02.02.2022), ТОВ к Бiос_
К> (довiдка Ns299-02122 вiд 08.02 .2022), ТОВ кОптiмал-Хелп> (довiдка М19-
0|122 вiд 19.0|.2022).
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Важливе прикладне значення мае також те, що теоретичнi положення
дисертацiТ використано в навч€Lльному процесi Киiвського нацiонального
унiверситету технологiй та дизайну при проведеннi практичних занять iз
дисциплiни <<Iнновацiйний розвиток пiдприемництва)) та <Органiзацiя
бiзнесу>.

б. BidcymHicmb порушення акаdемiчноi dоброчесносmi.
За результатами аналiзу представлених матерiалiв не встановлено фактiв

rrорушень акадешtiчноi доброчесностi. Ступiнь обгрунтованостi наукових
положень, висновкiв i рекомендацiй, сформульованих у дисертацiТ, як iз

7. 3аувааtсення mа duскусiйнi полоJIсення tцоdо змiсmу dасерmацii.
Поряд з охарактеризованими вище науковими здобутками та значимими

прикладними розробками дисертацiя не позбавлена певних недолiкiв, та
дискусiйних MoMeHTiB:

l. Б пlдроздlлах t.l. та I.2. авторка критикуе 1нших цитованих у
дисертацiТ науковцiв у обранiй та сумiжних сферах дослiдження за обмежене

1. В пiдроздiлах 1.1. |.2. iнших

трактування категорiй ((модель управлiння розвитком бiзнесу>, (розвиток
бiзнесу> iз застосуванням кобмеженого кола pecypciB>,. HaToMicTb
запропонованi у дисертацii поняття <<моdель управлiння розвumком бiзнесу>>

як система забезпечення зростання бiзнесу в запланованому орiентирi
розвитку для досягнення намiчених цiлей, формування
конкурентоспроможностi та пiдтримки довготермiнового iснування бiзнесу
на нацiональному та мiжнародному ринках е надто складними для
обрахування дослiджуваними пiдприемствами у кiлькiсних вимiрах категорii.

2. В пiдроздiлах 2.2 та 2.3 здiiтснено оцiнювання стану розвитку бiзнесу
УкраТни в умовах iнновацiйноi економiки. Варто зауважити що на базi

пliдроздiлах

проведеного аналiзу, доцiльним було б сформувати рекомендацii щодо
збалансування прiоритетiв вибору моделi
можливiстю апробацiТ такоi практики для
га-шузей.

З. Не зрозумiлим видаеться проведена вибiрка моделей г€tлузевого

управлiння розвитком бiзнесу наведених зарубiжних краiЪ в пiдроздiлi 2.|
дослiдження, авторкою на представлено критерii вiдбору саме цих KpaiH,
практика яких аналiзувалася для подальшоi адаптацii на вiтчизняних
пiдприемствах.

4. Запропонованi у роздiлi З шляхи пiдвищення ефективностi
управлiння розвитком бiзнесу в УкраiЪi, якi нацiленi на забезпечення
процесiв нарощення потенцiалу дослiджуваних пiдприемств для адаптацii до
кон'юнктурних змiн на засадах iнновацiйно-адаптивного пiдходу € детально
cTpyкTypoBaHi, проте в вiтчизнянiй практицi ведення бiзнесу, поданий
авторкою складний математичний апарат розрахунку ефективностi е
переобтяжений формульними розрахунками.

управлiння розвитком бiзнесу з
вiтчизняних пiдприсмств рiзних



5. У роздiлi 3 дисертацii представлено та обгрунтовано iнформацiйно-
аналiтичне забезпечення формування та реалiзацiя моделi управлiння
розвитком бiзнесом на ocHoBi iнновацiйно-адаптивного пiдходу iз
окресленням напрямiв дiй для суб'ектiв управлiнського впливу на ycix
iсрархiчних рiвнях, tIроте не зрозумiло як унiверсально працюватиме даний
iнструментарiй на рiзних за органiзацiйно-правовою формою
пiдприемствами.

В цiлому, слiд зазначити, що вкщанi дискусiйнi положення, lrрогалини
та недолiки не впливають на цiлiсну оцiнку дисертацiйноТ роботи з точки
зору Ti цiнностi й значимостi для науки i практики та не змiнюють в цiлому
позитивноТ оцiнки роботи.

8. 3аzальнi вuсновкu mа оцiнка duсерmацii
,.Щисертацiйна робота на тему кМоделi управлiння розвитком бiзнесу

в умовах iнновацiйноi економiки)) е самостiйною та завершеною працею,
мае наукову новизну та практичне значення. Актуальнiсть теми дисертацii, iT

обГрунтованiсть не викликае cyMHiBiB. Змiст дисертацiйноТ роботи у повному
обсязi вiдповiдае визначенiй MeTi. Поставленi завдання вирiшено з
використанням методiв наукового дослiдження. HayKoBi lrоложення
дисертацii за результатами аналiзу змiсту роботи, представлених наукових
праць та сформованих аргументованих висновкiв, наJIежать автору.

Робота вiдповiдае спецiальностi 051 EKoHoMiKa та вимогам, викладеним

у Порядку присудження ступеня доктора фiлософiT та скасування рiшення
разовоТ спецiалiзованоi вченоi ради закладу вищоi освiти, науковоi установи
про присудження ступеня доктора фiлософii, затвердженого Постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 12 сiчня 2022 р. М 44. Робота оформлена
вiдповiдно до вимог Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни кПро
затвердження вимог до оформлення дисертацiй> вiд 12.01 .20|7 р. JФ40.

Зазначене дозволяс зробити висновок про те, що авторка дисертацiйноi
роботи - КрахмаJIьова Тетяна Андрiiвна - заслугову€ присудження стугIеня
доктора фiлософiТ за спецiальнiстю 05 1EKoHoMiKa.

Офiчiйний опонент:
доктор економiчних наук, професор,
проректор з науковоi роботи
Сумського нацiонального у дАнько


